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Передмова 
Розвиток науки і промисловості потребує від сучасного фахівця 

професійної підготовки з питань автоматичного керування процесами, 

побудови і розрахунку систем автоматичного керування. 

Розрахунково-графічна робота (РГР) є важливим елементом, що сприяє 

засвоєнню студентом практичних навичок дисципліни «Автоматизовані 

системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах» 

(«АСУ ТП в хімічних виробництвах»), присвячених визначенню параметрів 

систем керування. Студент виконує її самостійно і захистом підтверджує свої 

знання, отримані в ході вивчення важливих розділів дисципліни 

«Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних 

виробництвах». 

Виконуючи РГР, студент систематизує і поглиблює свої знання за 

розділами курсу, присвячених визначенню настроювальних параметрів 

автоматичних регуляторів, набуває навичок у застосуванні цих знань і вміння 

використовувати комп'ютерну техніку, навчається чіткому і ясному викладу 

результатів роботи у відповідності зі стандартом ЄСКД при оформленні 

матеріалів РГР. 

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми підготовки 

спеціалістів для спеціальностей 7.05130101“Хімічні  технології неорганічних 

речовин”, 7.05130102 "Хімічні  технології органічних речовин", 7.05130103 

"Технічна електрохімія" і є складовою частиною дисципліни 

«Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних 

виробництвах». Ця дисципліна відноситься до циклу професійної та 

практичної підготовки і є базовою у підготовці спеціалістів вказаних 

спеціальностей. У методичних вказівках детально розглядаються основні 

вимоги до оформлення роботи, наведені теоретичні відомості, необхідні для 

визначення настроювальних параметрів автоматичних регуляторів, що 

забезпечать необхідну якість перехідного процесу в системі керування. 
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Представлені матеріали мають за мету закріплення знань та набуття 

вміння застосовувати отримані в процесі вивчення дисципліни 

«Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних 

виробництвах» при синтезі систем керування. Надані теоретичні відомості 

сприятимуть засвоєнню матеріалу курсу та можуть бути використані під час 

виконання курсових проектів та робіт, запланованих у дисциплінах 

професійного циклу. 

У методичних вказівках наведені мета та завдання розрахунково-

графічної роботи, викладений теоретичний матеріал, необхідний для 

підготовки до виконання індивідуального завдання та зазначено літературу 

для поглибленого вивчення розділів, розглянуті приклади розв’язання 

типових задач та сформульовані контрольні питання для самопідготовки 

студентів. 

 



 6 

1. Мета і завдання розрахунково-графічної роботи 
Мета роботи: Вивчити загальні поняття про методи визначення 

оптимальних параметрів систем автоматичного керування. Набути уміння 

визначати параметри налаштування автоматичних регуляторів. 

Завдання на РГР 

Завдання на РГР передбачає. 

Для системи керування (рис. 1) виконати наступне: 

 

Рис.1. Структурна схема системи керування. 

− вивчити визначення параметрів налаштування автоматичних 

регуляторів згідно заданого запасу стійкості системи; 

− визначити оптимальні параметри налаштування заданих 

автоматичних регуляторів згідно заданого запасу стійкості 

системи (за показником коливальності M); 

− оформити результати розрахунків згідно вимог до ДКР. 

Передавальна функція об'єкта регулювання, її коефіцієнти, вимоги до 

запасу стійкості системи, критерій оптимального налаштування приведені в 

додатку А. Номер варіанту складається з двох цифр: перша вказує на номер 

системи регулювання, а друга на рядок в таблиці, де вказані параметри 

системи. 

2. Структура і зміст РГР 
РГР складається з пояснювальної записки обсягом в 20-30 сторінок 

формату А4. Пояснювальна записка повинна включати: 

− титульний лист; 
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−  завдання на розрахунково-графічну роботу; 

−  зміст; 

−  вступ; 

−  основні розділи; 

−  висновок; 

−  список літератури; 

−  додаток (за необхідності). 

Титульний лист повинен бути виконаний за наведеним зразком 

(додаток Б). 

У вступі в стислій формі наводяться актуальність і мета роботи, 

вказуються методи розв'язання і отримані результати. 

В основних розділах роботи розкривається порядок вирішення 

поставлених завдань, наводяться розв'язки (формули, розрахунки, таблиці, 

графіки), пояснення, висновки. 

У заключній частині робляться висновки про результати виконаної 

роботи, про можливості її практичного застосування. 

Список літератури повинен містити тільки цитовані джерела. 

У додатку містяться матеріали, які при включенні в основну частину 

тексту пояснювальної записки захаращують її. Посилання на додаток (при 

його наявності) і на цитовану літературу в основному тексті обов'язкові. 

Зміст складається з переліку розділів і підрозділів пояснювальної 

записки із зазначенням номерів сторінок, відповідних їх початку. 

Текст пояснювальної записки слід оформляти з дотриманням таких 

розмірів полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

Сторінки пояснювальної записки нумерують арабськими цифрами. 

Титульний аркуш включають до загальної нумерації. На титульному аркуші 

номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті без виділення рисками. 
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Ілюстрації (таблиці, креслення, схеми, графіки), роздруківки з ЕОМ, 

які розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації 

сторінок. 

Текст основної частини пояснювальної записки ділять на розділи, 

підрозділи, пункти. 

Заголовки розділів розміщують симетрично тексту. Перенесення слів у 

заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. 

Відстань між заголовком і текстом має бути не менше 15 мм. 

Підкреслювати заголовки не допускається. 

Розділи основної частини пояснювальної записки повинні мати 

порядкову нумерацію в межах всієї записки і позначатися арабськими 

цифрами з крапкою в кінці. ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ не нумерують. Підрозділи 

нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених 

крапкою. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад, 2.4. – 

(четвертий підрозділ другого розділу). 

Ілюстрації (крім таблиць) позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно арабськими цифрами в межах розділу. Номер ілюстрації повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених 

крапкою, наприклад, Рис.1.5. Ілюстрації мають бути розташовані так, щоб їх 

було зручно розглядати без повороту пояснювальної записки або з 

поворотом на 90° за годинниковою стрілкою. Ілюстрації розташовують після 

першого посилання на них. 

Ілюстрації повинні мати найменування. При необхідності ілюстрації 

забезпечують пояснюючими надписами. Найменування розміщують над 

ілюстрацією, пояснюючі дані під ілюстрацією, номер малюнка під 

пояснюючими даними. 
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Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами в межах розділу і 

дають їм назву. У правому верхньому куті таблиці над відповідним 

заголовком розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

розділених крапкою, наприклад, Таблиця 1.3. Таблиці розташовують після 

першого посилання на них. 

Формули в пояснювальній записці нумерують арабськими цифрами в 

межах розділу. Номер формули повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Номер формули 

вказують з правої сторони аркуша в круглих дужках, наприклад, (2.7). 

Посилання в тексті на літературні джерела слід виконувати із 

зазначенням порядкового номера джерела за списком джерел, виділеного 

квадратними дужками, наприклад, [7], [2,5,9]. 

Кожен додаток необхідно починати з нового аркуша. Додатки 

нумерують послідовно великими буквами (без знаку №), наприклад, 

ДОДАТОК А. 

Малюнки, таблиці та формули, що розміщуються в додатку, 

нумерують арабськими цифрами в межах кожного додатка, наприклад, 

Рис.А.3; Таблиця А.4 і т.д. 

 

Літературні джерела до виконання основних розділів ДКР 

Матеріали, необхідні для вивчення і аналізу методів розрахунку 

настроювання регуляторів з типовими законами регулювання, наведені в 

літературних джерелах [1-22]. 

Методи параметричного синтезу САР при завданні показника 

коливання М наведені в книгах [1,2,6,7,17,20-22]. 
 

3. Основні теоретичні відомості 
Перед установкою на об'єкті керування та в процесі експлуатації 

системи автоматичного керування необхідно проводити розрахунок 
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оптимальних параметрів налаштування регуляторів, при яких система, 

будучи в достатній мірі стійкою, задовольняє прийнятим показниками якості 

перехідного процесу. 

Від якості настроювання регулятора залежить ефективність 

функціонування системи керування. Вибір оптимальних параметрів 

настроювання регуляторів є одним з найбільш важливих і складних етапів 

налагодження системи керування. Незважаючи на те, що в практику 

комплексної автоматизації виробничих процесів впроваджується 

обчислювальна техніка, вимоги до точності і якості оптимальних 

настроювань регуляторів не тільки не знижуються, але ще більше 

підвищуються через ускладнення всього комплексу управління. Оптимальні 

параметри регуляторів підвищують якісні та економічні показники роботи 

основного і допоміжного устаткування, а також надійність їх експлуатації. 

Динамічні властивості системи керування залежать від характеристик 

об'єкта і регулятора. Всі параметри системи керування можна розділити на 

три групи: 

- задані параметри, які не можна змінювати (наприклад, статичні і динамічні 

параметри об'єкта); 

- параметри, які можуть бути обрані конструктором при розробці регулятора, 

але не можуть бути змінені при налаштуванні; 

- параметри, які можна змінити при налаштуванні (настроювальні). 

Розробка системи керування на основі промислового регулятора 

передбачає рішення задачі визначення та встановлення настроювальних 

параметрів регулятора за заданими параметрами об'єкта. Розв'язання цієї 

задачі здійснюється у наступному порядку: 

- на підставі відомостей про регульований об'єкт, характер збурень, 

керуючі впливи та ін. вибирається досить простий типовий закон 

регулювання; 

- проводиться розрахунок оптимального налаштування регулятора; 
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- проводиться аналіз якості роботи системи при знайдених 

оптимальних налаштуваннях регулятора; 

- якщо система не задовольняє поставленому завданню, обирають 

більш складний закон регулювання; 

- якщо і цей захід не дає задовільних результатів, то ускладнюють 

структуру САР (вводять додаткові контури регулювання, уточнюють 

характер впливу збурень і т.д.). 

 

3.1 Вибір типу автоматичного регулятора 

Завдання проектувальника полягає у виборі такого типу регулятора, 

який при мінімальній вартості і максимальній надійності забезпечував би 

задану якість регулювання. Для того, щоб вибрати тип регулятора і 

визначити його налаштування, необхідно знати: 

1. Статичні і динамічні характеристики об'єкта керування. 

2. Вимоги до якості процесу регулювання. 

3. Показники якості регулювання для серійних регуляторів. 

4. Характер збурень, діючих на процес регулювання. 

Вибір типу регулятора зазвичай починається з найпростіших 

двопозиційних регуляторів і може закінчуватися самоналагоджуваними 

мікропроцесорними регуляторами. 

В якості серійних передбачаються безперервні автоматичні регулятори, 

які реалізують закони управління П (пропорційний), І (інтегральний), ПІ 

(пропорційний та інтегральний одночасно) і ПІД (пропорційний, 

інтегральний і диференціальний одночасно). З ускладненням закону 

регулювання якість роботи системи поліпшується, але й вартість системи 

керування при цьому суттєво збільшується. 

Тип регулювання вибирається з урахуванням властивостей об'єкта і 

заданих параметрів перехідного процесу. До параметрів перехідного процесу 

можуть висуватися різні вимоги. В одних випадках оптимальним є процес з 
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мінімальним значенням динамічної помилки, в інших - з мінімальним 

значенням часу регулювання і т.д. Зазвичай вибирають один з трьох типових 

перехідних процесів: граничний аперіодичний, з 20% перерегулюванням, з 

мінімальною квадратичною площею відхилення. 

Граничний аперіодичний процес характеризується відсутністю 

перерегулювання, мінімальним загальним часом регулювання і найменшим 

впливом регулятора на об'єкт (що викликає найбільше відхилення 

регульованої величини від заданого значення). Такий перехідний процес 

використовується в якості оптимального при значній дії регулюючого впливу 

на інші технологічні величини об'єкта, щоб звести їх відхилення до мінімуму. 

Процес з 20% перерегулюванням характерний більшою величиною 

впливу регулятора і меншим відхиленням регульованої величини від 

заданого значення, і при цьому час регулювання дещо зростає. Цей процес 

вибирають в якості оптимального, коли допустимо невелике 

перерегулювання. 

Процес з мінімальною квадратичною площею відхилення має значне 

перерегулювання (до 40%), великий час регулювання і найменшу величину 

динамічної помилки. 

Орієнтовно характер дії регулятора визначається за відношенням часу 

запізнювання τ до постійної часу об'єкту Т. 

При 
2,0T <τ

 обирається позиційне регулювання. 

При 
0,1T2,0 <τ<

 обирається безперервне регулювання, або імпульсне. 

При 
0,1T >τ

 застосовують багатоконтурні системи регулювання та 

вживають заходи щодо компенсації впливу запізнювання. 

При цьому, слід пам'ятати про наступні особливості роботи 

безперервних автоматичних регуляторів. 

П-регулятор можна застосувати для роботи як на стійких, так і на 

нейтральних об'єктах, якщо допустима статична помилка регулювання. При 
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роботі з об'єктами 1-го порядку П-регулятор формує аперіодичний 

перехідний процес, а при роботі з об'єктами 2-го порядку – або аперіодичний, 

або коливальний перехідний процес. 

Уведення І-складової (інтегральної) до закону регулювання ускладнює 

динаміку перехідних процесів та підвищує порядок рівняння динаміки 

системи. При цьому можлива поява аперіодичних і коливальних процесів. 

Наявність І-складової гарантує відсутність статичної помилки регулювання. 

Регулятори цього типу застосовують для роботи тільки на стійких об'єктах, 

коли припустимі великі значення динамічної помилки і часу регулювання. 

ПІ-регулятори широко використовуються для роботи на стійких і 

нейтральних об'єктах, коли статична помилка регулювання має дорівнювати 

нулю. Показники якості перехідного процесу покращують, збільшуючи 

коефіцієнт підсилення регулятора kp. 

Уведення Д-складової (диференціальної) значно зменшує швидкість 

відхилення регульованої величини від заданого значення; якщо мається І-

складова, це сприяє швидкому протіканню перехідного процесу при 

невеликому динамічному відхиленні. 

Алгоритм вибору автоматичного регулятора як для стійких, так і для 

нейтральних об'єктів наведено у додатку В. 

Більш докладно питання вибору типу регулятора розглянуто в [3,5,6, 

19], де наведені необхідні алгоритми і таблиці. 
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3.2 Визначення налаштувань автоматичного регулятора 

Параметри налаштування регуляторів повинні бути обрані такими, щоб 

у замкненій системі автоматичного регулювання був забезпечений заданий 

запас стійкості; при цьому обраний показник якості регулювання повинен 

відповідати необхідному (або повинен мати екстремальне значення). 

Оскільки в теорії автоматичного регулювання запас стійкості може 

бути оцінений по-різному, а також використовуються різні показники якості 

регулювання, в інженерних розрахунках застосовуються декілька методів 

визначення оптимальних параметрів налаштування регуляторів: 

− експериментальний метод визначення параметрів налаштування 

регулятора (метод Циглера - Нікольса); 

− формульний метод визначення налаштувань регулятора; 

− налаштування регуляторів за номограмами; 

− розрахунок налаштувань за частотними характеристиками об'єкта 

(забезпечення заданого запасу стійкості в системі). 

3. 1 Розрахунок налаштувань за частотними характеристиками 
об'єкта (забезпечення заданого запасу стійкості в системі) 

Амплітудно-фазову характеристику (АФХ) об'єкта керування можна 

використовувати для розрахунку налаштувань регуляторів, де головним 

критерієм є забезпечення заданого запасу стійкості в системі. 

Розрахунок налаштувань регуляторів можна виконувати з 

використанням звичайних частотних характеристик об'єкту і регулятора або 

розширених частотних характеристик, коли необхідно задовольнити вимоги 

до заданого ступеня затухання перехідного процесу. 

Як наголошувалося раніше, система автоматичного регулювання 

повинна мати достатній запас стійкості, і в межах запасу стійкості не менше 

заданого, якість регулювання повинна бути якнайкращою в 

сформульованому сенсі. 
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Відповідно до цього розрахунок оптимального налаштування 

регулятора складається з наступних етапів: 

− визначення області в просторі параметрів налаштувань, в якій 

система має необхідний запас стійкості; 

− знаходження в цій області точки, що забезпечує якнайкращу 

якість регулювання. 

Запас стійкості системи може бути оцінений величиною m (степінь 

коливальності системи) або величиною М (показник коливальності), які 

характеризують затухання коливальної складової перехідного процесу і 

зв'язані залежністю із ступенем затухання Ψ. 

 

3.2 Розрахунок оптимального налаштування регулятора за 
величиною максимуму АЧХ (на показник коливальності М) 

Запас стійкості замкненої системи визначається ступенем віддалення 

АФХ розімкненої системи W(jω) від точки з координатами (–1, j0). 

Проходження АФХ через цю точку відповідає знаходженню САР на 

коливальній межі стійкості. Віддалення АФХ від точки (–1, j0) вправо 

відповідає підвищенню запасу стійкості. Цю відстань можна характеризувати 

за допомогою двох позитивних чисел, які називають запасами стійкості 

системи за амплітудою (модулю АФХ) і за фазою. 

Запас стійкості за модулем – це довжина відрізка C (рис. 3.1), яка 

дорівнює відстані від точки перетину АФХ розімкненої системи від’ємної 

дійсною осі до точки з координатами (–1, j0).  

Чисельно він показує, на скільки повинен змінитися модуль АФХ 

розімкненої системи при незмінних фазових співвідношеннях для виходу 

системи на границю стійкості. 

Запас стійкості за фазою – це кут γ, який лежить між дійсною і 

від’ємною піввіссю і променем, проведеним з початку координат в точку 

перетину АФХ розімкненої системи з колом одиничного радіуса з центром в 

початку координат. 
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Чисельно він показує, на скільки повинно збільшитися зміщення за 

фазою в розімкненій системі при незмінному модулі АФХ (амплітуді) для 

виходу системи на границю стійкості. 

Запас стійкості 

зручно характеризувати 

показником 

коливальності системи 

M. Показник 

коливальності M (рис. 

3.2) – це відношення 

максимального значення 

амплітудно – частотної 

характеристики (АЧХ) 

замкненої системи (АЧХ 

часто називають модулем АФХ) до її значення при нульовій частоті – ω=0 

(початкової координати). 

0

max

A
АМ =

   (3.1)   або   0

max

)(
)(

ω

ω

jW
jW

М = . (3.2) 

Показник коливальності M є 

показником запасу стійкості системи. 

Зручність показника коливальності 

визначається тим, що запас стійкості 

системи характеризується одним числом, 

що має для порівняно широкого класу 

систем регулювання порівняно вузькі 

межі (M=1,1..1,6). Деякі автори 

[21,22,30,31] вказують, що допустиме 

значення M може досягати значення 2,3. 

Умовно вважається, що значення М=1,5-1,6 є оптимальним для промислових 

 

Рис. 3.1 – Запас стійкості за модулем і за фазою 

 

Рис. 3.2 Амплітудно – частотна 

характеристика та показник 

коливальності 
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САР, оскільки в цьому випадку перерегулювання забезпечується в межах від 

20% до 40% [6,22]. 

 

Зв'язок між запасом стійкості C і показником коливальності M 

Нехай АФХ розімкненої системи розташована на комплексній 

площині, як показано на рис. 3.3. 

АЧХ замкненої 

системи (модуль АФХ) 

відносно керуючого впливу 

(канал завдання-вихід) 

визначається 

співвідношенням: 

)(1

)(
)(

ω

ω
ω

jW

jW
A

роз

роз
з +

=
.
 (3.3) 

Тоді для певної частоти ω1 чисельник формули (3.3) дорівнюватиме 

довжині відрізку OA1, а знаменник – довжині відрізку BA1. Тому значення 

АЧХ замкнутої системи для частоти ω1 може буде знайдено, як результат 

ділення довжини відрізку OA1 на довжину відрізку BA1: 

1

1
1 BA

OA
)( =ωзA . 

Якщо на годографі АФХ розімкненої системи взяти декілька точок – 

ω1, ω2, ω3, ω4 і т.д. й для них знайти згадане відношення відрізків, то за 

отриманими даними можна побудувати АЧХ замкненої системи, як показано 

на рис.3.4. 

 

Рис. 3.3. Визначення амплітудно – частотної 

характеристики за АФХ розімкненої системи. 



 18 

 

 

Рис. 3.4. Інтерпретація побудови АЧХ замкнутої системи за АФХ 

розімкненої системи. 

Якщо АФХ розімкненої системи проходить на значній відстані від 

точки з координатами (–1, j0) (система має великий запас стійкості системи 

за модулем), то, як видно з рис.3.5-а, довжина відрізку BA завжди більша за 

довжину відрізку OA. Тому АЧХ замкненої системи при зміні частоти 

монотонно зменшується від A0 до нуля. При зменшенні запасу стійкості 

системи АФХ розімкненої системи пройде на близькій відстані від точки з 

координатами (–1, j0), як показано на рис.3.5-б. В цьому випадку довжина 

відрізку OA при низьких частотах (наприклад, ω1, ω2, ω3, ω4 ) буде більша за 

довжину відрізку BA. При зростанні частоти (наприклад, ω5, ω6 і т.д.) 

довжина відрізку BA стане більша за довжину відрізку OA. Таким чином, 

при зростанні частоти АЧХ замкненої системи зростає від значення A0 до 

максимального значення Amax. Далі, внаслідок того, що довжина відрізку OA  

наближається до нуля, а довжина відрізку BA наближається до 1 (при 

зростанні частоти до ∞), АЧХ замкненої системи наближається до нуля. Чим 

ближче буде проходити АФХ розімкненої системи до точки з координатами 

(–1, j0) тим більше буде величина максимуму АЧХ замкненої системи. А 

якщо АФХ розімкненої системи пройде через точку з координатами (–1, j0) 

(межа стійкості), то максимум АЧХ замкненої системи буде прямувати до 

нескінченності. 
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а) 

  
б) 

Рис. 3.5.Зв'язок між максимумом АЧХ замкненої системи та відстанню 

АФХ розімкненої системи від точки з координатами (–1, j0) (запасом 

стійкості). 

Таким чином, чим більший максимум має АЧХ замкненої системи, тим 

ближче проходить до точки з координатами (–1, j0) АФХ розімкненої 

системи і тим менший запас стійкості має система. 

Слід зауважити, що значення АФХ замкненої системи при ω=0 – A0 

дорівнює одиниці (A0=1), якщо регулятор має інтегральну складову. В інших 

випадках із достатньою для практичних розрахунків точністю приймають 

A0≈1.  

Для відшукання показника коливальності немає необхідності будувати 

амплітудну частотну характеристику (рис.3.4) і відшукувати її максимум. 

Існують прийоми, що дозволяють знайти показник коливальності за видом 

амплітудно-фазової характеристики розімкненої системи. 
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Знайдемо на комплексній площині геометричне місце точок, для яких 

величина M має задану величину. Для цього, візьмемо на АФХ розімкненої 

системи (рис.3.6) деяку точку A1, яка задовольняє умові, що відношення 

довжин відрізків OA1 і BA1 має постійну величину M = const: M=
1

1

BA
OA . 

 
Рис. 3.6. К визначенню М – кола. 

Тоді: M
BA
OA

jW

jW
A

роз

роз
з ==

+
=

1

1

)(1

)(
)(

ω

ω
ω

.
 (3.4) 

АЧХ (амплітуда) знаходиться за формулою 
22 )Im()Re()()( ωωωω +== jWA . 

З трикутника ОА1С довжина відрізку OA1 становить 
22

1 IROA +=
, а з 

трикутника ВА1С довжина відрізку ВA1 становить 
22

1 )1( IRBA ++=
. То з 

урахуванням цього формула (3.4) прийме вид: 

M
IR

IR
=

++

+
=

22

22

1

1

)1(BA
OA . Звідси 22

22
2

)1( IR
IRM
++

+
= . Після алгебраїчних 

перетворень отримаємо: 2
2

22
2

2

)
1

()
1

(
−

=+
−

+
M

MI
M

MR . Таким чином, 

геометричне місце точок, для яких величина M має постійну величину, є коло 

з центром, який лежить на дійсній осі на відстані )1/( 22 −= MML  від початку 

координат, і з радіусом )1/( 2 −= MML . При достатньо щільній забудові М- 

колами комплексної площини в результаті отримаємо, що через кожну точку 
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комплексної площини проходить М-коло (рис.3.7). При М=1 коло переходить 

в пряму з нескінченно великим радіусом. При М→ ∞ коло стягується в точку. 

 
Рис. 3.7. Заповнення комплексної площини М – колами. 

Якщо на комплексну площину з побудованими М-колами нанести 

годограф АФХ розімкненої системи відносно керуючого впливу, то значення 

АЧХ для шуканої частоти дорівнює індексу М-кола, що проходить через 

відповідну точку АФХ розімкненої системи. Але для визначення показника 

М потрібно визначити тільки величину максимуму АЧХ (без побудови всієї 

характеристики). Максимум АЧХ замкненої системи дорівнюватиме індексу 

М-кола, до якого дотикається АФХ розімкненої системи (для значної 

більшості систем A0=1). Частота, при якій має місце максимум АЧХ 

(резонансна частота), дорівнює частоті в точці дотикання. 

Таким чином, щоб система мала необхідний запас стійкості, необхідно, 

щоб максимум АЧХ замкненої системи не перевищував деяку, попередньо 

задану величину показника коливальності М, а АФХ розімкненої системи 

при цьому не повинно заходити всередину області, обмеженої відповідним  

М-колом. На основі цих властивостей М-кола визначають параметри системи 

регулювання (налаштування регуляторів) так, щоб система мала заданий 

запас стійкості, тобто щоб показник коливальності замкненої системи не 

перевищував заданий (Мзад). Даний метод запропонований  
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В.Я. Ротачем і відноситься до графоаналітичних методів. 

 

Визначення налаштувань П-регулятора 

Відомо: передавальна функція об'єкту регулювання Wоб(p) (або 

експериментально знята АФХ– Wоб(jω)), тип регулятора – П-регулятор 

(Wp(p)= kp), що має єдине налаштування − коефіцієнт підсилення kp, який 

необхідно визначити за умови, щоб система в замкненому стані мала б 

заданий показник коливальності М. 

 
На комплексній площині побудуємо М-коло із заданим показником 

коливальності М-коло з центром, який лежить на дійсній осі на відстані 

)1/( 22 −= MML  від початку координат, і з радіусом )1/( 2 −= MML (рис. 3.8). 

Також будуємо АФХ розімкненої системи )()( ωω jWkjW обpроз =  при kp=1 

(співпадає з АФХ об'єкта). 

 
Рис. 3.8. До визначення налаштувань П-регулятора на заданий 

показник коливальності замкнутої системи. 
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Задачу визначення необхідного коефіцієнта підсилення регулятора kp 

вирішуємо шляхом послідовних наближень. Для цього задаємось різними 

значеннями коефіцієнта підсилення регулятора kp (kp=k1, kp=k2  і т.д.) і 

будуємо АФХ розімкненої системи при заданому коефіцієнті. В залежності 

від взаємного розташування М-кола і АФХ розімкненої системи коефіцієнт 

підсилення kp можна збільшувати (рис. 3.8) або зменшувати (коли М-коло і 

АФХ розімкненої системи перетинаються). Процедура продовжується до 

досягнення дотику АФХ розімкненої системи до М-кола. Коефіцієнт 

підсилення регулятора kp , при якому АФХ розімкненої системи дотикається 

до М-кола, і є шуканим. В системі з П-регулятором при зміні коефіцієнта 

підсилення kp кожен вектор не змінює свого положення в просторі, а 

змінюється по довжині в kp разів. Таким чином, як би змінюється масштаб 

побудови АФХ розімкненої системи. Цю процедуру можна суттєво 

спростити, якщо змінювати не масштаб побудови АФХ розімкненої системи, 

а масштаб побудови М-кола до досягнення дотику АФХ розімкненої системи 

до М-кола. З рис. 3.9 видно, що незалежно від масштабу побудови графіку 

М-коло із заданим індексом показника коливальності М завжди дотикається 

до прямої ОС, що проведена з початку координат під кутом β до від'ємної 

дійсної піввісі. 

 
Рис. 3.9. До визначення особливості побудови М-кола. 

З прямокутного трикутника витікає, що 
MMM

M
M

L
R 1

1
1sin 22

2
=

−
−==β . 
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Тоді 
M
1arcsin=β . Звідси слідує, що при коефіцієнті підсилення 

регулятора kp , що відповідає заданому запасу стійкості системи, М-коло 

повинно одночасно дотикатись до АФХ розімкненої системи і лінії ОС (далі 

будемо називати цю лінію – промінь проведений під кутом β до від'ємної 

дійсної піввісі). Кут β не залежить від масштабу побудови і є функцією М. 

З урахуванням вищесказаного, процедура налаштувань П-регулятора 

зводиться до наступної послідовності: 

1. Будується АФХ об’єкта (АФХ розімкненої системи при kp=1). 

2. Будується промінь під кутом 
M
1arcsin=β  до від'ємної дійсної осі. 

3. Будується М-коло з центром на від'ємній дійсній піввісі, яке 

одночасно дотикається до променя і до АФХ розімкненої системи. 

У загальному випадку радіус r отриманого кола буде відрізнятися від 

потрібного значення R (за масштабом) – Rrk p =  (рис. 3.10). Тоді 

12 −
=

M
Mrk p . Звідси необхідний коефіцієнт підсилення регулятора kp 

становитиме: 

1
1

2 −
⋅=

M
M

r
k p . (3.5) 

 
Рис. 3.10. До визначення налаштувань П – регулятора. 

 

Приклад 3.1. 

До об'єкту регулювання, передавальна функція якого має вигляд: 
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)1)(1)(1(
)(

321

321

+++
⋅⋅

=
pTpTpT

kkk
pW

, підключений П-регулятор. Параметри 

передавальної функції об'єкту наступні: k1=1,2; k2=1,6; k3=1,85; T1=1,5; 

T2=1,6; T3=1,8. Визначити налаштування П-регулятора – коефіцієнт 

підсилення kp , за умови, щоб система в замкненому стані мала би заданий 

показник коливальності М=1,4. 

Для визначення налаштування П-регулятора згідно з наведеним вище 

алгоритмом налаштування застосовуємо математичний пакет Mathcad. 

Лістинг з побудованою перехідною характеристикою наведений нижче. 
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З наведеного лістингу видно, що для забезпечення показника 

коливальності системи в замкненому стані М=1,4, величина коефіцієнту 

підсилення П-регулятора має становити kp = 0,756. 
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Ще один приклад розрахунків з покроковою інструкцією наведений в 

Додатку Д. 

За рекомендаціями В.Я. Ротача слід прийняти показник коливальності 

М=1,62. Таке значення показника коливальності М забезпечує запас за 

модулем не менше 0,38, а за фазою – 36°. Перехідний процес матиме ступінь 

затухання ψ=0.90. При М=1,62 кут β дорівнюватиме 38°, а радіус М-кола – 

R=1. 

При М=1,62 порядок налаштувань П-регулятора буде наступним: 

1. Будують АФХ об’єкта (АФХ розімкненої системи при kp=1). 

2. Будується промінь під кутом β= 38° до від'ємної дійсної піввісі. 

3. Будується М-коло з центром на від'ємній дійсній піввісі, яке одночасно 

дотикаються до променя і до АФХ розімкненої системи. 

4. Визначають радіус отриманого кола r. 

5. Визначають необхідний коефіцієнт підсилення регулятора kp : 

r
k p

1
= . (3.6) 

У подальшому визначення параметрів налаштувань регуляторів будемо 

розглядати при М=1,62. Різниця спрощеного і загального методів буде тільки 

в визначені кута β (β= 38° або 
M
1arcsin=β ) і коефіцієнта підсилення 

регулятора kp ( r
k p

1
=  або 

1
1

2 −
⋅=

M
M

r
k p ). 

Визначення налаштувань І-регулятора 

Відомо: передавальна функція об'єкту регулювання Wоб(p) (або 

експериментально знята АФХ– Wоб(jω)), тип регулятора – І-регулятор з 

передавальною функцією p
pW pε

=)(
, де pε  – коефіцієнт підсилення 

регулятора, який необхідно визначити за умови, щоб система в замкнутому 

стані мала би заданий показник коливальності М (М=1,62). 
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При М=1,62 порядок налаштувань І-регулятора буде наступним: 

1. Будують АФХ об’єкта. 

2. Будують АФХ розімкненої системи при εp=1. Передавальна функція 

розімкненої системи : )()()( ωωω jWjWjW обpроз ⋅= . При εp=1: 

1
2)(1)( =

−
⋅⋅=

p

j

оброз ejWjW ε

π

ω
ω

ω
.
 

3. Будують промінь під кутом β= 38° до від'ємної дійсної піввісі. 

4. Будують М-коло з центром на від'ємній дійсній піввісі, яке 

одночасно дотикаються до променя і до АФХ розімкненої системи. 

5. Визначають радіус отриманого кола r. 

6. Визначають необхідний коефіцієнта підсилення регулятора εp: 

rp
1

=ε . (3.7) 

Графічна інтерпретація процедури визначення налаштувань І-

регулятора показана на рис. 3.11. 

 
Рис. 3.11. До визначення налаштувань І-регулятора. 
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АФХ розімкненої системи з І-регулятором при εp=1 зручно 

будувати, повертаючи кожен вектор АФХ об'єкту на кут 90° за 

годинниковою стрілкою і зменшуючи його довжину в ω разів. 

Приклад 3.2. 

До об'єкту регулювання, передавальна функція якого має вигляд: 

)1)(1)(1(
)(

321

321

+++
⋅⋅

=
pTpTpT

kkk
pW

, підключений І-регулятор. Параметри 

передавальної функції об'єкту наступні: k1=1,2; k2=1,1; k3=0,85; T1=1,2; 

T2=1,1; T3=1,3. Визначити налаштування І-регулятора – коефіцієнт 

підсилення εp , за умови, щоб система в замкнутому стані мала би заданий 

показник коливальності М=1,4. 

Для визначення налаштування І-регулятора згідно з наведеним вище 

алгоритмом налаштування застосовуємо математичний пакет Mathcad. 

Слід враховувати, що при М=1,4 коефіцієнт підсилення εp буде 

визначатись за формулою: 
1

1
2 −

⋅=
M

M
rpε . 

Лістинг з побудованою перехідною характеристикою наведений 

нижче. 
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З наведеного лістингу видно, що для забезпечення показника 

коливальності системи в замкненому стані М=1,4, величина коефіцієнту 

підсилення І-регулятора становить εp = 0,231. 

 

Визначення налаштувань ПІ-регулятора 

Відомо: передавальна функція об'єкту регулювання Wоб(p) (або 

експериментально знята АФХ– Wоб(jω)), тип регулятора – ПІ-регулятор з 

передавальною функцією )11()(
pT

kpW
u

p ⋅
+= , де – kp коефіцієнт підсилення 

регулятора; Tи – постійна часу регулятора (час ізодрому). Параметри kp, Tи, 

необхідно визначити за умови, щоб система в замкнутому стані мала би 

заданий показник коливальності М (М=1,62). 

 

Передавальна функція розімкненої системи: )()()( ωωω jWjWjW обpроз ⋅= . 

Для системи з ПІ-регулятором: )()11()( ω
ω

ω jW
jT

KjW об
u

pроз +=
. 

При 

kp=1отримаємо: 2
1

)()()(
π

ω
ω

ωω
j

u

об
обKроз e

T
jWjWjW

p

−

= ⋅+=
.
 

Для отримання АФХ розімкненої системи з ПІ-регулятором при kp = 1 і 

деякому значенні Ти слід до кожного вектора АФХ об'єкту ОА1 (при частоті 

ω1) додати вектор довжиною ΔА1 = ОА1/(Тиω1), що повернений на 90° за 

годинниковою стрілкою (рис. 3.12). 
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При М=1,62 порядок 

налаштувань ПІ-регулятора буде 

наступним: 

1. Будують АФХ об’єкта. 

2. Задаються значенням 

постійної часу 

регулятора Ти1. 

3. Будують АФХ 

розімкненої системи при 

kp = 1 і Ти=Ти1. 

4. Будують промінь під кутом β= 38° до від'ємної дійсної піввісі. 

5. Будують М-коло з центром на від'ємній дійсній піввісі, яке 

одночасно дотикається до променя і до АФХ розімкненої системи. 

6. Визначають радіус отриманого кола r. 

7. Визначають необхідний коефіцієнта підсилення регулятора kp1: 

r
k p

1
1 = . 

8. Таким чином, отримують першу пару налаштувань ПІ-регулятора 

kp1 і Ти1. 

9. Задаються новим значенням постійної часу регулятора Ти2 і за 

аналогією отримують другу пару налаштувань–kp2 і Ти2. 

10. Процедуру повторюють декілька разів (4-5) і отримують відповідне 

число рівноцінних пар налаштувань ПІ-регулятора. 

11.  За результатами розрахунків в площині параметрів налаштувань ПІ-

регулятора kp і Ти будують границю області запасу стійкості (рис. 

3.12). У цій області максимум АЧХ замкнутої системи не буде 

перевищувати заданої величини. Форма області запасу стійкості 

визначається динамічними властивостями об'єкта і регулятора. 

 
Рис. 3.12. До побудови АФХ 

розімкненої системи з ПІ-регулятором. 
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12. Обираємо оптимальні налаштування ПІ-регулятора в цій області 

(kpопт і Тиопт). Оптимальним налаштуванням регулятора буде 

відповідати точка цієї області, в якій 

відношення kp /Ти  буде максимальним. 

Цій умові задовольняє точка дотику до 

границі області запасу стійкості прямої, 

проведеної через початок координат. 

(Дійсно, будь-яка інша пряма, що 

виходить з початку координат з більшим, 

ніж отримане відношенням kp /Ти,  яке 

визначає кутовий коефіцієнт, не буде 

проходити через область допустимого 

запасу стійкості. Тому отримати більшу величину відношення  

kp /Ти  для даної системі неможливо без зменшення її стійкості нижче за 

необхідну величину). 

Графічна інтерпретація процедури визначення налаштувань ПІ-

регулятора показана на рис. 3.13. На рисунку показані три АФХ розімкненої 

системи, які побудовані при kp = 1 для трьох значень Ти: Ти1,Ти2 і Ти3. Далі 

побудовані три М-кола з центром на від'ємній дійсній піввісі, які одночасно 

дотикаються до променя, проведеного під кутом β до від'ємної дійсної 

піввісі, і до АФХ розімкненої системи. Визначені радіуси r1, r2 і r3 дозволять 

визначити коефіцієнти підсилення регулятора kp1, kp2 і kp3. 

 
Рис. 3.12. Границя області 

стійкості ПІ–регулятора і його 

оптимальні налаштування. 
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Рис. 3.13. До визначення налаштувань ПІ-регулятора. 

 

Примітка. Границю області 

запасу стійкості для ПІ-регулятора 

можна побудувати також в 

координатах kp /Ти – kp  і визначити 

оптимальні налаштування ПІ-

регулятора, як показано на рис. 3.14 

(знаходимо максимальне відношення 

kp /Ти ). 

 

 

 

 

Приклад розрахунку ПІ-регулятора в середовищі Mathcad з покроковою 

інструкцією наведений в Додатку Д. 

 

 

 

 

 
Рис. 3.14. Оптимальні налаштування 

ПІ-регулятора. 
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Визначення налаштувань ПІД-регулятора 

Відомо: передавальна функція об'єкту регулювання Wоб(p) (або 

експериментально знята АФХ – Wоб(jω)), тип регулятора – ПІД-регулятор з 

передавальною функцією )11()( pT
pT

kpW пр
u

p +
⋅

+= , де – kp коефіцієнт 

підсилення регулятора; Tи, Тпр – постійні часу інтегральної і диференціальної 

складової регулятора (час ізодрому та час передування). Параметри kp, Tи, Тпр 

необхідно визначити за умови, щоб система в замкнутому стані мала би 

заданий показник коливальності М (М=1,62). 

 

Передавальна функція розімкненої системи: )()()( ωωω jWjWjW обpроз ⋅= .  

Для системи з ПІД-регулятором: )()11()( ωω
ω

ω jWjT
jT

KjW обпр
u

pроз ⋅++=
. 
При 

kp=1отримаємо: 2
j

1 )1)(()()(
π

ω
ω

ωωω
−

= ⋅−+= eT
T

jWjWjW пр
u

обобKроз p

.  (3.8)
 

Постійні часу інтегральної і диференціальної складової регулятора Tи, 

Тпр зв'язують співвідношенням α=Тпр/Tи (α=0,1–0,5). При цьому, 

оптимальним співвідношенням для з ПІД-регулятора є – α=0,5. Тоді постійна 

часу Тпр визначається часом Tи за наступним відношенням Тпр= 0,5Tи. З 

урахуванням цього формула (3.8) прийме вигляд: 

2
j

1 )5,01)(()()(
π

ω
ω

ωωω
−

= ⋅⋅−+= eT
T

jWjWjW и
u

обобKроз p

.
 (3.9) 

АФХ розімкненої системи з ПІД-регулятором будуються так само, як і 

АФХ розімкненої системи для ПІ-регулятора (рис. 3.13). Необхідно також 
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врахувати, що додаткові вектори довжиною )5,01( 1
1

11 ω
ω и
и

T
T

OAA −=∆ , 

повертаються на 90° за годинниковою стрілкою тільки до частоти ω0, яка 

визначається з умови: 1
1

5,01
ω

ω и
и

T
T

= . При збільшенні частоти знак фазового 

зсуву змінюється, тобто додатковий вектор буде повертатися проти 

годинникової стрілки. На частоті ω = ω0 довжина додатковий вектора буде 

дорівнювати нулю (ΔА1 = 0), і введення диференціюючої ланки в закон 

регулювання приводить до зменшення фазових зсувів, що підвищує стійкість 

системи. 

При М=1,62і α=0,5 порядок налаштувань ПІД-регулятора буде 

наступним: 

1. Будують АФХ об’єкта. 

2. Задаються значенням постійної часу регулятора Ти1. 

3. Будують АФХ розімкненої системи при kp = 1 і Ти=Ти1. 

4. Будують промінь під кутом β= 38° до від'ємної дійсної піввісі. 

5. Будують М-коло з центром на від'ємній дійсній піввісі, яке 

одночасно дотикаються до променя і до АФХ розімкненої системи. 

6. Визначають радіус отриманого кола r. 

7. Визначають необхідний коефіцієнта підсилення регулятора kp1: 

r
k p

1
1 = . 

8. Таким чином, отримують першу пару налаштувань ПІД-регулятора 

kp1 і Ти1 (Тпр1= 0,5Tи1). 

9. Задаються новим значенням постійної часу регулятора Ти2 і по 

аналогії отримують другу пару налаштувань–kp2 і Ти2 (Тпр2= 0,5Tи2). 

10. Процедуру повторюють декілька разів (4-5) і отримують відповідне 

число рівноцінних пар налаштувань ПІД-регулятора. 

11. За результатами розрахунків в площині параметрів налаштувань 

регулятора kp і Ти будують границю області запасу стійкості (рис. 
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3.20). У цій області максимум АЧХ замкненої системи не буде 

перевищувати заданої величини. 

12. Обираємо оптимальні налаштування регулятора в цій області –kpопт і 

Тиопт. Тпропт= 0,5Tиопт. 

Оптимальним налаштуванням регулятора буде відповідати точка в 

області запасу стійкості, де відношення kp /Ти  буде максимальним. Цій умові 

задовольняє точка дотику до границі області запасу стійкості прямої, 

проведеної через початок координат (як для ПІ-регулятора). 

Фрагмент лістингу розрахунків однієї пари налаштувань ПІД-

регулятора в середовищі Mathcad наведений нижче. 
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Для виконання повного розрахунку ПІД-регулятора необхідно 

провести аналогічний розрахунок для декількох значень α з діапазону 

значень 0,1–0,5. Після поведених розрахунків необхідно побудувати графік в 

координатах kp /Ти  – α і знайти його максимум. Ця точка графіка і буде 

визначати оптимальні налаштування ПІД-регулятора. 

Примітка. Для систем другого порядку існує однозначний зв'язок між 

ступенем затухання перехідного процесу Ψ, степенем коливальності системи 

m і показником коливальності М. В табл.3.1 наведені відповідні значення цих 

параметрів. 

Таблиця 3.1. Зв'язок параметрів Ψ, m і М. 

Ψ 0,65  0,7  0,75  0,8  0,85  0,9  0,95 

m 0,167  0,192  0,221  0,262  0,318  0,366  0,398 

М 3,09  2,7  2,38  2,09  1,8  1,55  1,29 
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Контрольні питання 
1. На основі яких даних обирається тип автоматичного регулятора? 
2. Які перехідні процеси вважаються типовими? 
3. Як впливає час запізнювання τ і постійна часу об'єкту Т на вибір типу 
регулятора? 
4. Характеристики основних типів неперервних регуляторів. 
5. Показник коливальності М.  
6. Як показник коливальності М оцінює запас стійкості системи? 
7. Яке значення показника коливальності М вважається оптимальним для 
промислових САР? 
8. Геометричний сенс М-кола? 
9. Визначення налаштувань П-регулятора за показником коливальності М. 
10. Визначення налаштувань І-регулятора за показником коливальності М. 
11. Визначення налаштувань ПІ-регулятора за показником коливальності М. 
12. Визначення налаштувань ПІД-регулятора за показником 
коливальності М. 
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Додаток А Індивідуальні завдання до ДКР 
Система регулювання № 1 

 

№ Регулятори М k1 k2 k3 T1 T2 T3 
1 І-,ПІД-регулятори 1,4 1,4 1,2 0,7 1,3 1,1 0,8 
2 П-, ПІД-регулятори 1,5 0,8 1,1 0,3 0,6 1,3 0,9 
3 П-, ПІ-регулятори 1,6 2,0 0,8 1,1 2,1 4,7 3,2 
4 І-,ПІ-регулятори 1,62 1,1 0,4 1,3 0,4 2,1 1,7 
5 І-,ПІД-регулятори 1,4 0,5 2,2 0,9 1,4 1,2 0,8 
6 П-, ПІД-регулятори 1,5 2,0 0,6 1,1 1,9 0,5 1,4 
7 П-, ПІ-регулятори 1,6 1,5 0,7 1,4 2,0 0,4 1,3 
8 І-,ПІ-регулятори 1,62 0,9 1,3 1,2 0,9 1,7 1,2 
 

Система регулювання № 2 

 

 

№ Регулятори М b1 b0 a2 a1 a0 
1 І-,ПІД-регулятори 1,4 2,8 1 2,1 6,1 1,0 
2 І-, ПІД-регулятори 1,5 5,3 1,5 3,4 7,8 1,3 
3 І-, ПІ-регулятори 1,6 7,1 1,3 1,8 7,1 1,2 
4 І-,ПІ-регулятори 1,62 9,6 0,9 2,3 5,7 2,0 
5 І-,ПІД-регулятори 1,4 7,7 2 1,7 6,0 2,1 
6 І-, ПІД-регулятори 1,5 6,4 2,5 3,3 7,9 1,1 
7 І-, ПІ-регулятори 1,6 12,1 3 5,5 10,4 0,8 
8 І-,ПІ-регулятори 1,62 7,1 1,7 4,1 7,4 1,1 
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Система регулювання № 3 

 

 

№ Регулятори М k1 k2 T1 T2 
1 І-,ПІД-регулятори 1,4 2,1 2,2 3,8 2,2 
2 П-, ПІД-регулятори 1,5 3,5 1,8 5,0 2,3 
3 П-, ПІ-регулятори 1,6 3,6 3,1 5,5 4,0 
4 І-,ПІ-регулятори 1,62 5,4 2,5 4,9 5,1 
5 І-,ПІД-регулятори 1,4 5,5 4,2 4,8 1,8 
6 П-, ПІД-регулятори 1,5 4,9 2,8 5,0 3,7 
7 П-, ПІ-регулятори 1,6 7,1 2,6 3,9 6,3 
8 І-,ПІ-регулятори 1,62 10,3 1,7 10,1 1,5 
 

Система регулювання № 4 

 

 

№ Регулятори М K T1 T2 τ 
1 І-,ПІД-регулятори 1,4 2,2 3,3 4,1 2,0 
2 П-, ПІД-регулятори 1,5 1,8 4,2 6,1 1,5 
3 П-, ПІ-регулятори 1,6 3,1 4,6 3,5 2,2 
4 І-,ПІ-регулятори 1,62 7,2 3,8 5,1 1,3 
5 І-,ПІД-регулятори 1,4 3,5 6,1 4,8 0,9 
6 П-, ПІД-регулятори 1,5 2,9 5,1 3,7 3,1 
7 П-, ПІ-регулятори 1,6 3,2 6,8 4,2 1,2 
8 І-,ПІ-регулятори 1,62 4,4 6,1 8,1 1,8 
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Система регулювання № 5 

 

 

№ Регулятори М k1 k2 T1 T2 T3 
1 І-,ПІД-регулятори 1,4 1,9 1,3 2,5 1,4 3,6 
2 П-, ПІД-регулятори 1,5 3,4 1,2 3,1 0,7 2,4 
3 П-, ПІ-регулятори 1,6 5,1 0,9 3,8 1,7 3,2 
4 І-,ПІ-регулятори 1,62 3,4 2,1 3,1 2,1 2,3 
5 І-,ПІД-регулятори 1,4 4,0 2,4 1,9 2,5 4,8 
6 П-, ПІД-регулятори 1,5 2,1 3,8 2,8 3,0 1,9 
7 П-, ПІ-регулятори 1,6 1,8 2,0 3,6 5,1 5,2 
8 І-,ПІ-регулятори 1,3 1,4 2,7 5,3 4,8 3,2 
 

Система регулювання № 6 

 

№ Регулятори М b1 a2 a1 τ 
1 І-,ПІД-регулятори 1,4 2,6 3,4 5,9 2,1 
2 П-, ПІД-регулятори 1,5 3,4 2,1 4,8 2,0 
3 П-, ПІ-регулятори 1,6 4,1 2,8 5,0 1,7 
4 І-,ПІ-регулятори 1,62 3,3 6,2 9,3 2,4 
5 І-,ПІД-регулятори 1,4 4,3 4,0 8,2 1,5 
6 П-, ПІД-регулятори 1,5 2,8 3,7 7,6 1,3 
7 П-, ПІ-регулятори 1,6 6,0 5,2 8,9 1,0 
8 І-,ПІ-регулятори 1,62 5,4 3,6 5,4 2,0 
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Система регулювання № 7 

 

№ Регулятори М k1 k2 T1 T2 τ 
1 І-,ПІД-регулятори 1,4 2,0 3,4 1,9 4,2 1,3 
2 П-, ПІД-регулятори 1,5 4,1 2,4 5,0 2,3 1,5 
3 П-, ПІ-регулятори 1,6 1,9 5,1 3,3 3,8 1,8 
4 І-,ПІ-регулятори 1,62 5,1 2,2 4,5 3,8 2,1 
5 І-,ПІД-регулятори 1,4 3,8 3,7 2,5 5,1 2,0 
6 П-, ПІД-регулятори 1,5 6,0 1,9 3,4 4,5 0,9 
7 П-, ПІ-регулятори 1,6 3,5 4,9 5,2 3,6 1,1 
8 І-,ПІ-регулятори 1,62 4,2 3,7 2,4 4,1 1,4 
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Додаток В. Вибір типу автоматичного регулятора 
(закону регулювання) [3] 

Орієнтовно характер дії регулятора визначають за величиною 

відношення часу запізнювання об'єкту до його постійної часу 
0T

τ  (для 

нейтральних об'єктів замість 0T  підставляють час розгону об'єкту εT ) : 

Позиційний регулятор  
0T

τ  < 0,2 

Регулятор безперервної дії 0,2< 
0T

τ <1,0 

Багатоконтурна система регулювання 
0T

τ >1,0 

У хімічній промисловості найчастіше застосовують регулятори 

безперервної дії (І-, П-, ПІ- і ПІД-регулятори). При виборі закону 

регулювання враховують: 

- властивості хіміко-технологічного об'єкту; 

- максимальну величину збурювання; 

- прийнятий для цього ХТП вид типового перехідного процесу; 

- допустимі значення показників якості процесу регулювання 

(динамічна і статична помилки, часу регулювання). 

Оскільки завдання вибору закону регулювання має множинне 

рішення, то доцільно використовувати регулятори найбільш простих типів. 

Спочатку перевіряють - чи зможе простий регулятор (наприклад, І-

регулятор), забезпечити задану якість регулювання. Якщо так, то переходять 

до визначення параметрів його налаштування. Якщо ні, то послідовно 

розглядають регулятори, що мають складніші закони. Вибір закінчують, 

коли знайдений регулятор, що забезпечує задану якість регулювання. Потім 

знаходять значення параметрів налаштування цього регулятора. 

Алгоритм вибору автоматичекого регулятора передбачає виконання 

наступних кроків : 

I. Стійкі об'єкти: ( ) ( ) ( )τ−=+ txkty
dt

tdyT 00 . 
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1. Визначити числові значення 0T , 0k , τ  по отриманих 

експериментально перехідним характеристикам: 

 
2. Заздалегідь вибрати тип регулятора за величиною відношення часу 

запізнювання об'єкту до його постійної часу 0T
τ

: 

Позиційний регулятор  0T
τ

 < 0,2 

Регулятор безперервної дії 0,2< 0T
τ

<1,0 

Багатоконтурна система регулювання 0T
τ

>1,0 
 

3. Уточнити тип регулятора, для чого перевіряють, чи зможе простий 

регулятор (для стійких об'єктів починають з І-регулятора), 

забезпечити задану якість регулювання. Перевірка виконується 

таким чином: 

a. Визначають значення динамічного коефіцієнта регулювання, 

яке визначають із співвідношення: BДД xRy 0 k= ,  

де ДR  - динамічний коефіцієнт регулювання, що характеризує міру дії 

регулятора на об'єкт. Для стійких об'єктів його визначають по графіку 



 50 

залежності ДR  від 0T
τ

 з урахуванням заданого типового перехідного 

процесу. 

b. Перевіряють виконання умови : доп  ДД yy < .   (Д3.1) 

Якщо умова виконується, переходять до п. 5. 

4. Якщо умова (Д3.1) не виконується для простого регулятора, то 

послідовно розглядають регулятори, що мають складніші закони (П-

, ПІ-, ПІД- регулятори). 

5. У разі вибору П-регулятора додатково перевіряють величину 

статичної помилки при дотриманні нерівності: доп    cтст yy < . Значення 

 стy  визначають із співвідношення: Bстст xyy 0
*

 k= , де 
*
стy  - статична 

помилка при 1k 0 =  і 1=Bx . Значення 
*
стy  визначається по графіках 

залежності 
*
стy  від 0T

τ
 з урахуванням заданого типового 

перехідного процесу. Якщо отримані значення більші за допустимі, 

то переходять до регуляторів з І- складовою (ПІ-, ПІД-регулятори). 

6. Якщо умова (Д3.1) виконується, то перевіряють: чи задовільняє час 

регулювання умові: доп  pp tt < . Значення  pt знаходять із 

співвідношення τ
 pt

, визначеного по графіках. 

II. Нейтральні об'єкти: ( ) ( )τε −= tx
dt

tdyT
.
 

1. Визначити числові значення εT , τ  по отриманих експериментально 

перехідним характеристикам: 
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2. Заздалегідь вибрати тип регулятора за величиною відношення часу 

запізнювання об'єкту до його постійної часу ε

τ
T : 

Позиційний регулятор  ε

τ
T  < 0,2 

Регулятор безперервної дії 0,2< ε

τ
T <1,0 

Багатоконтурна система регулювання ε

τ
T >1,0 

3. Уточнити тип регулятора, для чого перевіряють, чи зможе простий 

регулятор (для нейтральних об'єктів починають з П-регулятор), 

забезпечити задану якість регулювання. Перевірка виконується 

таким чином: 

a. Визначають значння динамічного коефіцієнта регулювання, який 

визначають із співвідношення: BДД xRy = , де ДR  - динамічний 

коефіцієнт регулювання, що характеризує міру дії регулятора на 

об'єкт. Для стійких об'єктів його визначають за графіком 

залежності ДR  від ε

τ
T  з урахуванням заданого типового 

перехідного процесу. 
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b. Перевіряють виконання умови доп  ДД yy <     (Д3.2). 

Якщо умова виконується, переходять до п. 5. 

4. Якщо умова (Д3.2) не виконується для простого регулятора, то 

послідовно розглядають регулятори, що мають складніші закони 

(ПІ-, ПІД-регулятори). 

5. У разі вибору П-регулятора додатково перевіряють величину 

статичної помилки на дотримання нерівності: доп    cтст yy < . Значення 

 стy  визначають із співвідношення: Bстст xyy *
 = , де 

*
стy  - статична 

помилка при 1k 0 =  і 1=Bx . Значення 
*
стy  визначається по графіках 

залежності 
*
стy  від ε

τ
T  з урахуванням заданого типового 

перехідного процесу. Якщо отримані значення більші за допустимі, 

то переходять до регуляторів з І- складовою (ПІ, ПИД-регулятори). 

6. При виконанні умові (Д3.2) перевіряють: чи задовільняє час 

регулювання умові: доп  pp tt < . Значення  pt знаходять із 

співвідношення τ
 pt

, визначеного по графіках. 

Динамічний коефіцієнт регулювання дR , статична помилка 

регулювання 
∗
стy  і  час регулювання τ

pt
 для стійких об'єктів (з 

самовирівнюванням) наведені на рис. Д1. 

Динамічний коефіцієнт регулювання дR , статична помилка 

регулювання 
∗
стy  і час регулювання τ

pt
 для нейтральних об'єктів наведені 

на рис. Д2. 
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Перехідний процес: а- аперіодичний; б- з 20% перерегулюванням; в- з 
мінімальною квадратичною площею відхилення. 

 
Рис. В1 
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Перехідний процес: а- аперіодичний; б- з 20% перерегулюванням; в- з 
мінімальною квадратичною площею відхилення. 

 
Рис. В2 
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 Криві налаштувань І-, П-, ПІ-, ПІД- регуляторов стійкого об’єкту [3]. 

 

Перехідний процес: а- аперіодичний; б- з 20% перерегулюванням; в- з 
мінімальною квадратичною площею відхилення. 
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Криві налаштувань П-, ПІ-, ПІД- регуляторів нейтрального об’єкту [3]. 

 

Перехідний процес: а- аперіодичний; б- з 20% перерегулюванням; в- з 
мінімальною квадратичною площею відхилення. 
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Додаток Д. Визначення оптимальних параметрів 
регуляторів з використанням середовища MathCad 14 

Завдання 

Для заданої системи регулювання визначити настройки П і ПІ 

регуляторів, які забезпечують показник коливальності М=1,4.  

 
При знайдених параметрах налаштувань кожного з регуляторів 

побудувати графіки перехідних процесів в замкнених системах із заданими 

регуляторами. 

• Визначення налаштувань П – регулятора 

• Підготовка середовища 
• Вводимо уявну одиницю j як 

j 1−≡  
Знак глобального присвоєння  ≡  вставляємо 
натисненням на відповідної кнопки панелі Evaluation або 
введенням ~ з клавіатури. 
Символ квадратного кореню вставляється аналогічно з 
панелі Calculator 

• Задаємо масив індексів 
i 0 1000..:=  
(вводиться так: i : 0 ; 1000) 

• Задаємо масиви значень ω і р: 
ωi 0.01 i⋅:=

 
pi ωi j⋅:=

 
Нижній індекс вставляється за допомогою панелі Matrix або 
клавішею [. 

• Передавальна функція об’єкта 
• Введемо відомі параметри передавальної функції об’єкта 

k 12:=   τ 1:=   T1 0.5:=   T2 0.3:=  

• Введемо власне функцію об’єкта у вигляді масиву, тобто вона 
повинна бути проіндексована 

Wob i
k

T1 pi⋅ 1+( ) T2 pi⋅ 1+( )⋅
e

p i− τ⋅
⋅:=

 

τp
об e

pTpT
kW −

++
=

)1)(1( 21

 

Регулятор 

yТ 

Yз 
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Символ експоненти вставляється з панелі Calculator, а літера τ із панелі Greek. 
• Передавальна функція П регулятора 

• Задаємо попереднє значення коефіцієнта пропорційності 
Kp 1:=  

• Вводимо передавальну функцію П регулятор 
Wreg i Kp:=

 
• Побудова загальної АФХ об’єкта і регулятора 

• Знайдемо загальну передавальну функцію об’єкта і регулятора при розімкненій 
системі 
Wi Wob i Wreg i⋅:=

 
• Побудуємо АФХ отриманої функції. 
Для цього потрібно поставити курсор у точці де має бути верхній 
лівий кут майбутнього графіка і натиснути на кнопку X-Y Plot на 
панелі Graph. Відразу ввести Re(W) [Tab] [Tab] [Tab] Im(W). Тут 
Re(W) і Im(W) функції, що виділяють дійсну і уявну відповідно 
частини комплексного числа W. 

 
• Настроїмо вигляд створеного графіка, для цього потрібно: 

1.  двічі клацнути по графіку 

 
У вікні, що відкрилось переставити перемикач Axis Style у положення Crossed і 
встановити мітки Grid lines у фреймах X-Axis  Primary Y Axis. 
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Перейти на вкладку Traces і збільшити товщину лінії до 2. 

 
• Побудова променя і М-кола 

• Задаємо значення М   M 1.4:=  
• Знаходимо кутовий коефіцієнт променя  

kl tan asin
1
M













:=
 

• Запишемо масив індексів для частини променя 
il 0 20..:=  

• Знаходимо масиви координат точок для побудови променя 
xlil il−:=

  
ylil kl xlil⋅:=

 
• Задаємо масив індексів М-кола 

ic 0
2 3.14⋅

0.01
..:=

 
• Задаємо приблизне значення L 27.3:=  
• Вводимо функцію М-кола 

αic 0.01 ic⋅:=
 

Mciric cos αic( ) j sin αic( )⋅+( ) L
M

⋅ L−:=
 

Будуємо описаним вище способом графік, по осі Х якого вводимо Re(W),xl,Re(Mcir), 
а по осі Y – Im(W),yl,Im(Mcir) 
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• Визначення оптимального значення коефіцієнта пропорційності 
• Змінюючи значення введеного вище L потрібно 
домогтися дотику М кола до АФХ 

• Обчислюємо Kp 

Kp
M

M2 1−

M
L

⋅ float 4, 0.07479→:=

 
тут float,4 – параметр системи символьної обробки 
MathCAD, для зменшення точності обробки до 4 
значущих знаків. Вставляється за допомогою панелі 
Symbolic 

• Визначення налаштувань ПІ – регулятора 

• Підготовка середовища 
• Вводимо уявну одиницю j як 

j 1−≡  
Знак глобального присвоєння ≡   вставляємо натисненням на відповідної кнопки 

панелі Evaluation або введенням ~ з клавіатури. 

Символ квадратного кореню вставляється аналогічно з панелі Calculator 

• Задаємо масив індексів 
i 0 1000..:=  
(вводиться так: i : 0 ; 1000) 

• Задаємо масиви значень ω і р: 

ωi 0.01 i⋅ 10 19−
+:=

  
додавання дуже малого числа необхідно для усунення помилки ділення на нуль 
pi ωi j⋅:=

 
Нижній індекс вставляється за допомогою панелі Matrix або клавішею [. 

• Передавальна функція об’єкта 
• Введемо відомі параметри передавальної функції об’єкта 

k 12:=   τ 1:=   T1 0.5:=   T2 0.3:=  

• Введемо власне функцію об’єкта у вигляді масиву, тобто вона повинна бути 

проіндексована 

Wob i
k

T1 pi⋅ 1+( ) T2 pi⋅ 1+( )⋅
e

p i− τ⋅
⋅:=

 
Символ експоненти вставляється з панелі Calculator, а літера τ із панелі Greek. 

• Знаходження параметрів ПІ регулятора 
• Задаємо попереднє значення коефіцієнта пропорційності і часу ізодрому 

Kp0 1:=
  

Ti0 0.5:=
 

параметри задані у вигляді масивів для формування таблиці результатів 
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• Вводимо передавальну функцію ПІ регулятор 

Wreg i Kp0 1
1

Ti0 pi⋅
+








⋅:=

 
• Знайдемо загальну передавальну функцію об’єкта і регулятора при розімкненій 
системі 
Wi Wob i Wreg i⋅:=

 
• Побудуємо АФХ отриманої функції. 
Для цього потрібно поставити курсор у точці де має бути верхній лівий кут 
майбутнього графіка і натиснути на кнопку X-Y Plot на панелі Graph. Відразу 
ввести Re(W) [Tab] [Tab] [Tab] Im(W). Тут Re(W) і Im(W) функції, що виділяють 
дійсну і уявну відповідно частини комплексного числа W. 

 
• Задаємо значення М   M 1.4:=  
• Знаходимо кутовий коефіцієнт променя  

kl tan asin
1
M













:=
 

• Запишемо масив індексів для частини променя 
il 0 50..:=  

• Знаходимо масиви координат точок для побудови променя 
xlil il−:=

  
ylil kl xlil⋅:=

 
• Задаємо масив індексів М-кола 

ic 0
2 3.14⋅

0.01
..:=

 
• Задаємо приблизне значення L 81.3:=  (значення підібране) 
• Вводимо функцію М-кола 

αic 0.01 ic⋅:=
 

Mciric cos αic( ) j sin αic( )⋅+( ) L
M

⋅ L−:=
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Будуємо описаним вище способом графік, по осі Х якого вводимо Re(W),xl,Re(Mcir), 
а по осі Y – Im(W),yl,Im(Mcir) 

 
• Підбираємо значення L, щоб коло торкнулось до АФХ і знаходимо коефіцієнт Kp 

Kp0
M

M2 1−

M
L

⋅ float 4, 0.02511→:=

 
• Аналогічно задаємо попередні значення нових параметрів регулятора і його 
передавальну функцію 
Kp1 1:=

  
Ti1 0.8:=

 
Wreg i Kp1 1

1
Ti1 pi⋅

+







⋅:=

 
• Повторити наступні команди (скопіювати): 

Wi Wob i Wreg i⋅:=
 

L 48:=   
Mciric cos αic( ) j sin αic( )⋅+( ) L

M
⋅ L−:=

 
побудувати графік 
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•  

Kp1
M

M2 1−

M
L

⋅ float 4, 0.04253→:=

 
• Те ж повторимо ще для двох пар параметрів 

Kp2 1:=
  

Ti2 1:=
 

Wreg i Kp2 1
1

Ti2 pi⋅
+








⋅:=

 
Wi Wob i Wreg i⋅:=

 
L 40.1:=  
Mciric cos αic( ) j sin αic( )⋅+( ) L

M
⋅ L−:=

 

 

Kp2
M

M2 1−

M
L

⋅ float 4, 0.05091→:=

 
Kp3 1:=

  
Ti3 2:=

 

Wreg i Kp3 1
1

Ti3 pi⋅
+








⋅:=

 
Wi Wob i Wreg⋅:=

 
L 30.9:=  
Mciric cos αic( ) j sin αic( )⋅+( ) L

M
⋅ L−:=
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Kp3
M

M2 1−

M
L

⋅ float 4, 0.06607→:=

 
• Знаходження оптимальних параметрів регулятора 

• Маємо таблиці значень Ti і Kp: 

Ti

0.5

0.8

1

2











= Kp

0.025

0.043

0.051

0.066











=

 
• Для отримання функціональної залежності g(t) використаємо інтерполяцію 
сплайнами 
coef cspline Ti Kp, ( ):=  
g x( ) interp coef Ti, Kp, x, ( ):=  

• Задаємо приблизні значення оптимальних параметрів регулятора і записуємо 
функцію прямої: 
Ti_opt 0.84:= Kp_opt 0.045:=

line x( )
Kp_opt
Ti_opt

x⋅:=

x 0 0.1, 1.8..:=  
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• Будуємо графік: вісь Х: Ti,x,x вісь Y: Kp,g(x),line(x) і підбираємо параметри Ti_opt і 
Kp_opt таким чином, щоб пряма стала дотичною до графіка функції g(x). 

 
 


